
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

nr posiedzenia: 3 

data posiedzenia: 16 grudnia 2019 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk senacki 

nr 19, druk sejmowy nr 40). 

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o 

Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 20, druki sejmowe nr 41, 54 i 54-A). 

3.  Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2019 (druk senacki nr 22, druki sejmowe nr 56, 60 i 60-A) 

4. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 

ustawy – Prawo celne (druk senacki nr 18, druk sejmowy nr 51). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Kazimierz Kleina. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Jacek Bogucki, Bogdan Borusewicz, Leszek Czarnobaj, Zygmunt Frankiewicz, Kazimierz 

Kleina, Krzysztof Mróz, Stanisław Ożóg, Ryszard Świlski, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Finansów: 

podsekretarz stanu Tomasz Robaczyński ze współpracownikami, 

podsekretarz stanu Leszek Skiba ze współpracownikami, 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Janusz Cieszyński, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

zastępca dyrektora Departamentu Budżetu Władysław Budzeń, 

Ministerstwo Rozwoju: 

podsekretarz stanu Marek Niedużak ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

naczelnik w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych Joanna Kownacka-Kacperska ze 

współpracownikiem, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

wicedyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Elżbieta Łozińska ze 

współpracownikami, 

Komenda Główna Policji: 

zastępca komendanta głównego Dariusz Augustyniak ze współpracownikiem, 
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przedstawiciele Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Polskiej Izby Gazu Płynnego, 

Stowarzyszenia Obrony Praw Przedsiębiorców, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 

Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego 

oraz BBGTAX Kancelaria Podatkowa Bronicki Białas-Giełbatow Sp. z o.o., 

Sejm RP: 

poseł Zdzisław Sipiera, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski, 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Szymon Giderewicz, Bożena Langner. 

 

 

Ad 1. 
 

 W związku z tym, że toczy się postępowanie w drugiej instancji przed Trybunałem 

Sprawiedliwości UE, niniejsza nowelizacja przedłuża okres zawieszenia stosowania przepisów 

ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej na okres 6 miesięcy 2020 r. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz przedstawił opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami. 

W dyskusji przedstawiciel Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji przedstawił pozytywne 

stanowisko do ustawy. 

Przewodniczący Kazimierz Kleina zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Stanisław Ożóg. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 19 A). 

Ad 2. 
 

 Ustawa rozszerza zastosowanie ulgi wprowadzonej ustawą zwaną „małym ZUS-em”, która 

uzależniła wysokość składki na ubezpieczenia społeczne od wysokości przychodu 

uzyskiwanego przez najmniejszych przedsiębiorców. Procedowana nowelizacja zwiększa próg 

rocznego przychodu uprawniającego do ulgi oraz wprowadza nowe kryterium, tj. obliczanie 

wysokości bieżących składek od dochodu uzyskanego w roku ubiegłym. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Bożena Langner przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami.  

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Kleina zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek.  

Sprawozdawcą komisji będzie senator Zygmunt Frankiewicz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 20 A). 

 



 

 

Ad 3. 
 

 Ustawa ma na celu wprowadzenie regulacji, które umożliwią przekazanie z budżetu państwa 

środków na realizację zadań publicznych w roku 2019 oraz wykorzystanie środków po upływie 

roku budżetowego.  

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Tomasz Robaczyński. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Adam Niemczewski przedstawił opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponował poprawkę. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji. 

Senator Bogdan Borusewicz zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy. 

Senator Krzysztof Mróz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Krzysztof Mróz. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 22 A). 

 

Ad 4. 
 

 Ustawa dotyczy przedłużenia do dnia 31 stycznia 2021 r. okresu, w którym możliwe będzie 

dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 

również na podstawie papierowego dokumentu dostawy. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Szymon Giderewicz zgłosił uwagi do ustawy. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Kleina zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Kazimierz Kleina. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 18 A). 

 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


